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Mustang

andarilho mustang

características
O Mustang é um andarilho para crianças com mobilidade reduzida, que necessitem de uma
ajuda suplementar na marcha diária. O apoio anterior irá transmitir-lhes mais segurança,
evitando que esbarrem contra obstáculos, enquanto treinam as capacidades de caminhar.
Pontos-chave:
• Possui uma barra central facilmente ajustável e com ângulo constante;
• A sua posição ligeiramente inclinada para a frente, combinada com a suspensão incorporada,
estimula o padrão natural de caminhada;
• Possui ângulo ajustável;
• A estrutura em U, assim como o suporte envolvente, incentivam o treino da marcha de
forma natural e consistente;
• Pode ser usado em posição anterior.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Altura do assento

26 cm a 44 cm

33 cm a 50 cm

45 cm a 68 cm

62 cm a 84 cm

Altura do utilizador (axila ao chão)

40 cm a 65 cm

60 cm a 85 cm

70 cm a 105 cm

87 cm a 130 cm

Largura

52 cm

58 cm

65 cm

70 cm

Comprimento

82 cm

90 cm

100 cm

110 cm

Ângulo da báscula

30º

30º

0º a 25 º

0º a 25 º

Raio de giro

46 cm

55 cm

60 cm

65 cm

Peso máximo do utilizador

30 kg

40 kg

60 kg

80 kg

Peso total

13 kg

14 kg

18 kg

19 kg

Cores disponíveis
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mustang
Acessórios

Assento

Apoios de antebraço posteriores
com punhos verticais

Apoios de antebraço anteriores com
punhos verticais

Posicionadores de antebraço
almofadados

Calção pélvico

Guias de anca

Apoio abdominal

Apoio sacro

Suporte de tronco

Almofadado para
suporte de tronco

Separador das pernas

Almofada de perna

Faixas para tornozelos

Cesto para objetos

Barra de direção
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pony

andarilho pony

características
É um andarilho de marcha que supre as necessidades de mobilidade de crianças com
necessidades especiais. Graças à base em forma de seta, à barra central e ao assento, consegue
garantir um bom suporte de tronco.
Pontos-chave:
• O encosto ajustável, em altura e profundidade, permite um posicionamento da pélvis mais
natural;
• A ajustabilidade do Pony permite encontrar o ângulo de caminhada mais favorável para o utilizador;
• Pode ser ajustado em altura, para apoiar corretamente o utilizador e proporcionar a melhor
posição quando este andar;
• Tem travões nos dois rodízios dianteiros. Além disso, possui uma roda de arrasto e um
estabilizador de direção, para um suporte adicional.

especificações técnicas

Tamanho 0

Tamanho 1

Tamanho 2

Altura do assento

24 cm a 38 cm

38 cm a 50 cm

48 cm a 64 cm

Largura

59 cm

69 cm

77 cm

Comprimento

67 cm

72 cm

104 cm

Altura

52 cm a 69 cm

60 cm a 82 cm

68 cm a 104 cm

Peso máximo do utilizador

30 kg

40 kg

50 kg

Peso total

7 kg

10 kg

13,5 kg

Cores disponíveis
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Pony

Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de braço

Punhos verticais

Apoio abdominal

Apoios de anca

Apoio sacro

Proteção de pernas

Estabilizador de direção

Barra de direção
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crocodile

andarilho crocodile

características
O Crocodile é um andarilho prático e intuitivo que permite às crianças, com necessidades
moderadas, ficarem na posição vertical e treinarem a marcha.
Pontos-chave:
• A altura é fácil de ajustar e não necessita da utilização de ferramentas;
• Os punhos são multiajustáveis: crescem em altura e largura, permitindo um melhor suporte
do corpo;
• O bloqueador de roda reversível possibilita um melhor controlo do utilizador;
• A estrutura é encartável, facilitando o seu armazenamento e o seu transporte.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Altura do utilizador
(do chão até aos punhos)

42 cm a 56 cm

55 cm a 69 cm

69 cm a 87 cm

Altura máxima do utilizador

115 cm

150 cm

180 cm

Largura

62 cm

69 cm

69 cm

Comprimento

72 cm

84 cm

87 cm

Peso máximo do utilizador

30 kg

45 kg

80 kg

Peso total

5,5 kg

6,5 kg

12 kg

Cores disponíveis
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crocodile
Acessórios

Assento rebatível

Calção pélvico

Encosto

Encosto ajustável

Apoios de antebraço

Posicionadores de antebraço
almofadados

Cinto

Guias de anca

Punhos

Protetores de punho

Travões de mão

Barra frontal

Sistema anti-volteio

Cesto para objetos

Barra de direção
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grillo

andarilho grillo

Grillo anterior

Grillo posterior

características
O apoio de marcha que cresce com o utilizador.
O Grillo foi desenhado para facilitar a movimentação das pessoas com mobilidade reduzida,
promovendo a independência e a autonomia diárias. Este andarilho está disponível nas versões
anterior e posterior, em tamanhos para criança e para adulto.
Pontos-chave:
• Garante a segurança e a estabilidade;
• Fomenta o desenvolvimento das habilidades sociais e interpessoais;
• É fácil de ajustar, não necessitando de ferramentas;
• Possui uma estrutura encartável, para facilitar o seu transporte.
• Pode ser combinado com uma ampla gama de acessórios, suprindo um leque variado de
necessidades.

especificações técnicas
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Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Altura do suporte de tronco

42 cm a 61 cm

60 cm a 86 cm

74 cm a 120 cm

84 cm a 140 cm

Peso máximo do utilizador

35 kg

45 kg

90 kg

110 kg

Peso total

13,5 kg

15,7 kg

17,7 kg

22 kg
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grillo

Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de braço

Punhos

Punhos para
tamanho mini

Suporte de tronco

Suporte lombar

Suporte pélvico

Arnês pélvico

Abdutor proximal

Abdutor distal

Assento

Assento ergonómico

Guiador ajustável

Barra de direção

Rodas multiajustáveis

Bloqueador de rodas
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Nimbo
características
O Nimbo é um andarilho posterior leve,
ajustável em altura e encartável, que confere o
suporte necessário aos utilizadores na marcha,
incentivando a postura vertical.
Pontos-chave:
• Está disponível em quatro tamanhos;
• Possui sistema de anti-retrocesso nas rodas
traseiras;
• Dobra-se facilmente, para facilitar o
transporte.

especificações técnicas
Altura
Peso total

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

39,5 cm a 49,5 cm 49,5 cm a 63,5 cm 58,5 cm a 77,5 cm
5 kg

5,8 kg

6,35 kg

Tamanho 4

Tamanho 5

71 cm a 91,5 cm

91,5 cm a 104 cm

8,1 kg

9 kg

trekker
características
O Trekker é um andarilho anterior leve
e ajustável, que permite uma adaptação
individual, para ajudar a desenvolver as
habilidades motoras dos utilizadores.
Pontos-chave:
• Está disponível em três tamanhos diferentes;
• Possui rodas ajustáveis em intensidade, para
treino funcional.

especificações técnicas
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Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Altura

38 cm a 47 cm

53,5 cm a 66 cm

73,5 cm a 99 cm

Peso total

10 kg

11,3 kg

14 kg
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dondolino

suporte vertical

características
O Dondolino foi desenvolvido
para incentivar a participação
ativa do utilizador no meio
envolvente, enquanto fomenta
a mobilidade da cabeça e dos
membros superiores, de acordo
com o seu desenvolvimento
motor individual.
Pontos-chave:
• Possui estrutura basculante;
• Encontra-se disponível em
três tamanhos diferentes.

Apoio de cabeça

Suporte de tronco

Tabuleiro

Suporte para os pés

Altura ajustável

Basculação ajustável

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Altura do suporte de tronco

50 cm a 76 cm

56 cm a 90 cm

70 cm a 110 cm

Peso máximo do utilizador

35 kg

45 kg

55 kg

Peso total

21 kg

24 kg

26 kg

especificações técnicas
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MACACO

suporte vertical

características
O Macaco é um standing altamente ajustável e
completo, que incentiva a verticalização e dinamiza
a rotina postural dos mais pequenos, enquanto
lhes apresenta novas formas de participarem,
ativamente, no ambiente que os envolve.
Pontos-chave:
• Plano inclinado prono;
• O crescimento é ajustável;
• O suporte postural é almofadado;
• O tabuleiro é ajustável em ângulo.

especificações técnicas
Tamanho
(único)
Peso máximo
do utilizador

9 meses
aos 4 anos
25 kg

acessórios

Barra de atividades
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Barra de preensão

Sandálias

canguru

suporte vertical

características

Standing flexível e ajustável, que proporciona
ao utilizador um posicionamento vertical,
incentivando a melhoria da força muscular.
Pontos-chave:
• Standing frame almofadado;
• O design atrativo combina com os ambientes
terapêuticos e lúdicos;
• O crescimento é ajustável;
• Equipado com tabuleiro ajustável.

especificações técnicas
Tamanho
(único)

3 aos 7 anos

Peso máximo
do utilizador

35 kg

acessórios

Barra de atividades

Barra de preensão

Kit de alteadores
de sandálias

Sandálias
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meerkat

suporte vertical

características
É um standing frame simples e modular, desenvolvido para reforçar o controlo postural. Pode
ser utilizado num ambiente de aprendizagem, já que providencia à criança o suporte que ela
necessita para desafiar o controlo do tronco, potenciando melhorias nas funções de motricidade
grossa e aumentando a sua mobilidade. A base, com um sistema de balanço, ajuda a promover
a liberdade de movimentos e o controlo do equilíbrio.
Encontra-se disponível em três tamanhos e é adequado para crianças e jovens.
Pontos-chave:
• A liberdade de movimento dos utilizadores é encorajada, graças a um inovador sistema de
balanço;
• O apoio é fácil de utilizar e ajustar, facilitando a vida aos pais e cuidadores;
• O processo de ajuste não necessita de ferramentas, possibilitando a diversão da criança
enquanto faz standing.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Altura do utilizador

70 cm a 105 cm

95 cm a 135 cm

117 cm a 180 cm

Altura do utilizador
(axila ao chão)

40 cm a 75 cm

72 cm a 100 cm

84 cm a 130 cm

Capacidade máxima

20 kg

65 kg

90 kg

Comprimento total

59,5 cm

80 cm

80 cm

Largura total

52,5 cm

78 cm

78 cm

Altura total

37,5 cm a 75 cm

50 cm a 100 cm

65 cm a 130 cm

Peso total

9 kg

15 kg

15 kg

Cores disponíveis
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Meerkat
Acessórios

Suporte de tronco

Suporte pélvico

Suportes de joelho

Kit de ajuste diário

Kit de ajuste pélvico e torácico

Tabuleiro

Sandálias

Sistema por cremalheira

Sistema de balanço
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rabbit up

suporte vertical

características
É um standing verdadeiramente adaptável. É seguro, fiável e ajustável a todas as necessidades
realizadas na posição vertical. Além disso, graças às suas rodas autopropulsáveis, a exploração
do meio envolvente será feita de forma independente. Capacitar a criança para ser uma
participante ativa, enquanto estimula os seus sentidos, é uma das vantagens do Rabbit Up.
Pontos-chave:
• A barra central — ajustável em ângulo — permite obter uma melhor posição corporal para a
realização de standing;
• As duas rodas estão equipadas com um sistema de libertação rápida, para agilizar a montagem
e a desmontagem;
• A possibilidade de ajuste dos aros permite uma perfeita posição da condução das rodas,
tornando a propulsão mais fácil.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Altura do utilizador
(axila ao chão)

55 cm a 74 cm

75 cm a 108 cm

83 cm a 119 m

96 cm a 142 cm

Comprimento máximo

70 cm

79,6 cm

79,6 cm

92,6 cm

Largura máxima

63,5 cm

68 cm

73 cm

72 cm

Ângulo

0 a 30º

0 a 30º

0 a 30º

0 a 30º

Peso máximo do utilizador

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

Peso total

9 kg

10,5 kg

11 kg

13,5 kg

Cores disponíveis
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Rabbit up
Acessórios

Sistema de montagem
para apoio de cabeça

Suporte de tronco

Apoio abdominal

Apoio sacro

Apoio de anca frontal

Apoio de anca
traseiro

Apoio de anca
com rotação

Apoio de anca
envolvente

Suportes de joelho
articulados

Apoios de pé

Apoios de pé com
sandálias

Sandálias

Estabilizadores
de calcanhar

Caixa de atividades

Tabuleiro

Kit de ajuste
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standz

suporte vertical

características
A versatilidade do Standz é surpreendente. Por permitir a mudança rápida das posições
corporais, está preparado para acomodar utilizadores com múltiplos requisitos posturais,
ajudando-os a desenvolver e a reforçar a musculatura, no dia a dia. Caso exista uma dismetria
dos membros inferiores, é possível efetuar ajustes, graças ao sistema individual dos apoios de
perna e joelho, de forma a alcançar o posicionamento ideal.
Pontos-chave:
• Oferece suporte postural nas posições prono ou supino;
• Acomoda facilmente o posicionamento das pernas e possibilita a sua abdução;
• Possibilita o controlo individual, facilitando a disposição dos joelhos e pés:
• Os ajustes não necessitam de ferramentas;
• Permite adaptações clínicas e efetivas;
• Contém uma extensa gama de acessórios, adaptando-se a crianças com elevados requisitos
posturais.

especificações técnicas

Prono

Supino

Idade recomendada

1 a 9 anos

1 a 9 anos

Abdução da perna

0º a 30º

0º a 30º

Ângulo da plataforma para pés

10º a 25º

25º a 10º

Peso máximo do utilizador

45 kg

45 kg

Cores disponíveis
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Standz

Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de
cabeça ovais

Apoio de cabeça
multiajustável

Suportes de ombro

Suportes de tronco e
cinto de segurança

Controlo de fixação de
anca com rotação

Suporte pélvico com
almofada dorsal

Suportes de joelho

Faixas para joelhos

Bloqueadores
de joelho

Almofadas de espuma
para joelhos

Tabuleiro

Extensão de tabuleiro
para cotovelos

Sandálias

Mini kit de
posicionamento
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standz 2

suporte vertical

características
O Standz 2 foi inspirado nos benefícios clínicos da abdução vertical, em parceria com
especialistas, terapeutas e cuidadores de todo o globo. Esta versão ampliada do Standz original
mantêm-se fiel aos princípios clínicos do posicionamento correto, permitindo, ao mesmo
tempo, um acompanhamento contínuo do desenvolvimento postural.
Este novo tamanho oferece funções e acessórios para utilizadores mais altos, robustos e pesados,
sem descurar da simplicidade de ajuste e utilização, estando apto para acomodar múltiplos
requisitos posturais.

especificações técnicas

Prono

Supino

Idade recomendada

5 aos 14 anos

5 aos 14 anos

Abdução da perna

0º a 30º

0º a 30º

Ângulo da plataforma para pés

15º a 15º

15º a 15º

Peso máximo do utilizador

70 kg

70 kg

Cores disponíveis
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Standz 2
Acessórios

Apoios de cabeça

Suportes de ombro

Colete

Suportes de tronco

Suporte pélvico com
almofada dorsal

Suportes de joelho

Bloqueadores de joelho

Tabuleiro

Tabuleiro com recipiente

Almofadado completo
para tabuleiro

Sandálias
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ella

suporte vertical

Prono

Supino

Ella 4 em 1 (abdução)

Cores disponíveis

características
Ella
Preciso, ajustável e intuitivo são as
características que melhor resumem este plano
inclinado. O reforço musculoesquelético,
o aumento da independência individual,
a melhoria da eficiência cardíaca e um
melhor funcionamento do intestino do
utilizador são apenas alguns dos benefícios
terapêuticos do Ella.
Pontos-chave:
• Adequado para ambientes de interior,
possuindo rodízios e travão;
• Garante as posições corporais prono,
supino e vertical;
• Regulável em altura, desde 60 cm (no
tamanho mais pequeno), até 180 cm (no
tamanho maior);
• A regulação da inclinação pode ser manual
ou elétrica;
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•
•
•
•

Equipado com suportes de tronco e apoios
de anca;
Os suportes de joelho são multiajustáveis;
Os patins são multiajustáveis;
A base em alumínio é desmontável e
encartável.

Ella 4 em 1
O plano inclinado 4 em 1 possibilita ajustes
de ângulo elétricos/manuais para as posições
prono, supino e vertical. Além disso, possui
a capacidade de abdução dos membros
inferiores, característica que o difere da versão
standard. Este equipamento não só tem o poder
de revolucionar a rotina diária do utilizador,
como garante a sua qualidade de vida.
Possui uma diversificada gama de acessórios
que acomodará qualquer exigência postural,
independentemente da faixa etária.

mini standy

suporte vertical

características
Apoio de cabeça

Suporte de tronco

O suporte vertical diário.
A postura vertical é fundamental para a interação com o meio
envolvente, trazendo imensos benefícios físicos e sociais.
O Mini Standy facilita a estabilização ortostática nas mais
diversas situações, incrementando, desde modo, o aumento da
autonomia pessoal do utilizador, nos contextos terapêuticos e
diários.
Pontos-chave:
• Suporte vertical para crianças;
• É facilmente ajustável;
• Encontra-se disponível em três tamanhos;
• Incentiva o fortalecimento muscular.

especificações técnicas

Tabuleiro

Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3

Altura do suporte
de tronco
Peso máximo do utilizador

53 cm a
72 cm

67 cm a
94 cm

82 cm a
110 cm

35 kg

45 kg

55 kg

Peso total

10 kg

21 kg

23 kg
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standy

SUPORTE VERTICAL

Standy 4

Standy 3

características
Seguro, versátil e fácil de ajustar, o Standy proporciona estabilidade e conforto em todas as
situações, graças a um conjunto de componentes estrategicamante pensadas, que vão ao
encontro das necessidades particulares de cada utilizador.
Pontos-chave:
• Incentiva a estabilidade vertical;
• Contém um vasto conjunto de acessórios, suprindo as necessidades particulares de cada utilizador;
• É seguro, versátil e fácil de ajustar;
• Encontra-se disponível em dois tamanhos: o Standy 3 (tamanho pediátrico) e o Standy 4
(tamanho adulto).

Apoio de cabeça

Apoios de anca

especificações técnicas
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Rodas com sistema de bloqueio

Base de posicionamento

Standy 3

Standy 4

Altura do suporte de tronco

63 cm a 93 cm

73 cm a 112 cm

Peso máximo do utilizador

90 kg

120 kg

Peso total

28.9 kg

38 kg
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